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Pályázati útmutató a DAAD ösztöndíjakról a 2016/2017-es tanévre*
A DAAD bemutatása
A Német Felsőoktatási Csereszolgálatnak mint az összes német felsőoktatási intézmény
szervezetének az a feladata, hogy támogassa a felsőoktatási intézmények nemzetközi
kapcsolatait elsősorban ösztöndíjprogramokkal. A DAAD minden ország számára kínál
programokat, amelyben a németek és külföldiek is egyaránt részesülhetnek. Ezenkívül a
DAAD tanácsadással és egyéb támogatásokkal is elősegíti a felsőoktatási intézmények
nemzetközi tevékenységét, -mint például a nemzetközi tanulmányi programok – és
hozzájárul a nemzetközi kulturális politika kialakításához. A DAAD tevékenységi köréről
részletes információt a www.daad.de honlapon talál.

A DAAD Magyarországon
A DAAD 2002 óta egy Információs Központtal képviseli magát Magyarországon, ahol az
érdeklődők a németországi továbbtanulásról, kutatásról, német felsőoktatási intézmények
kínálatáról, a továbbtanulás feltételeiről valamint az ösztöndíjakról személyesen
tájékozódhatnak. Az ösztöndíjprogram keretében a DAAD 2015 óta a Tempus
Közalapítvánnyal működik szorosan együtt. A legtöbb ösztöndíjprogramra ezáltal a Tempus
Közalapítványnál kell pályázni.

Hogy találom meg a megfelelő ösztöndíjprogramot?
A DAAD tanulmányi és kutatói ösztöndíjakat kínál tanulmányaikban előrébb tartó
hallgatóknak, diplomásoknak, doktoranduszoknak, doktoráltaknak és főiskolai vagy egyetemi
oktatóknak Németországban. A www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html oldalon rövid
leírások segítik a megfelelő ösztöndíjprogram kiválasztását. Mindegyik program esetén a
”Részletes információk” link alatt megtalálható és letölthető minden adat és a benyújtandó
dokumentumok listája.

* Ebben az útmutatóban és a kiírásokban szereplő adatok a lehető legnagyobb
gondossággal készültek. Minden adat helyességéért azonban nem tudunk garanciát vállalni.
Kétséges esetben a német nyelvű változat adatai döntenek, mellyel szemben a változtatás
jogát fenntartjuk. Az adatok a 2015. szeptemberi állást tükrözik.
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Az egyéni ösztöndíjprogramok lebonyolítása
A DAAD ösztöndíjfelhívása a következő tanévre mindig legkésőbb június végén jelenik meg
a magyar érdeklődők számára.
Az egyéni ösztöndíjak magyarországi pályázati határideje mindig november 15. (leszámítva
a „Graduális ösztöndíj művészek és építészek számára” program variánsait, ahol a határidő
október 31.)
Az ösztöndíjasok kiválasztása a legtöbb program esetében legkésőbb a követező év február
végéig megtörténik. A pályázatokat egy német-magyar vegyes bíráló bizottság értékeli,
amelynek tagjai kizárólag német és magyar egyetemek, főiskolák oktatóiból állnak, akiket a
DAAD illetve a Tempus Közalapítvány kér fel erre a feladatra. Azok a pályázók, akik 6
hónapnál hosszabb időre pályáztak, - ha bíráló bizottság írásos értékelése alapján az
előválasztáson túljutottak és a végső kiválasztásra bejutottak, - akkor a pályázókat
személyes meghallgatásra hívják meg. A személyes meghallgatáson a megjelenés kötelező.
A pályázók írásbeli értesítéséről információkat talál a www.daad.info.hu/maktuell.html
oldalon.
Az ösztöndíj kezdeti időpontja azon ösztöndíjaknál, amelyek 6 hónapnál hosszabb ideig
tartanak, általában október 1., vagy egy előzetes németországi nyelvtanfolyam esetén
ennek megfelelően előbb. Az ösztöndíj kezdeti időpontja azon ösztöndíjak számára, amelyek
6 hónapnál rövidebb ideig tartanak, szabadon választható, azonban leghamarabb
rendszerint csak májustól lehetséges (a kiválasztási döntéshozatal évében), és az
ösztöndíjnak legkésőbb a következő év január végéig be kell fejeződnie. A három-négy
hetes „Nyári egyetemi ösztöndíj” programot általában júliusban és augusztusban lehet
igénybe venni.

Általános pályázati feltételek
Ebben a kiadványban bemutatott programokra a következő általános pályázati feltételek
vonatkoznak:
A DAAD ösztöndíjaira leghamarabb másodéven lehet pályázni. (Kivételt képez a „Csoportos
tanulmányút” program: A hallgatókat már az első tanulmányi évben, a második
szemesztertől támogatják). A DAAD teljes németországi alapképzést (Bachelor) sajnos nem
tud támogatni.
Pályázásra jogosultak:



Magyar állampolgárok állandó magyarországi lakhellyel
Magyar állampolgárok harmadik országbeli lak- vagy munkahellyel, tanulmányi
hellyel. A pályázati és kiválasztási folyamat ahhoz az országhoz igazodik, ahol a
pályázó életvitelszerűen legalább egy éve él, illetve tanul vagy dolgozik. Ez érvényes
akkor is, ha eközben Magyarországon bejelentett lakhelye van. Ebben az esetben az
adott harmadik országban vagy Magyarországon a pályáztató szervnél érdeklődje
meg, hogy hova kell a pályázatot benyújtani, ezt esetenként döntik el.
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Magyar állampolgárok németországi lakhellyel, ha 15 hónapnál nem hosszabb ideje
tartózkodnak Németországban. Határnap a pályázati határidő.
Ebben az esetben lehetséges lenne például a következő eset: ERASMUS ösztöndíj
2014. szeptembertől, pályázat DAAD ösztöndíjra 2015 őszén.



Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi lakhellyel. Harmadik országbeli
pályázók, akik a pályázati határidő napján egy évnél hosszabb ideig Magyarországon
tartózkodtak, Magyarországon pályáznak az ottani pályázatai és kiválasztási
feltételeknek megfelelően. A „Graduális tanulmányi ösztöndíj” keretében
megpályázott Master vagy egyéb graduális képzések esetén feltétel továbbá, hogy a
pályázó az ösztöndíj megkezdése előtt felsőfokú végzettséget szerezzen
Magyarországon. Minden egyéb esetben a pályázati folyamat rendszerint a
származási hely, illetve az életvitel szerinti ország szabályai szerint zajlik. Kérjük,
érdeklődjenek a tanácsadó szerveknél Magyarországon, hogy hova kell a pályázatot
benyújtani.

Korhatár
A DAAD ösztöndíjkínálatában nincs felső korhatár, a graduális tanulmányi ösztöndíj,
valamint a doktoranduszok és fiatal kutatók ösztöndíja esetén a következők szerint: A
pályázás időpontjában a diplomások utolsó végzettsége rendszerint nem lehet hat évnél
régebbi, a doktoranduszok esetén a doktori képzés kezdetének az időpontja nem lehet
három évnél régebbi, a posztdoktoroknak a doktori képzés befejezése nem lehet két évnél
régebbi. Azok a posztdoktorok, akik 6 hónapig tartó ösztöndíjra pályáznak, a doktori képzés
befejezése nem lehet négy évnél régebbi. Ezek a követelmények nem vonatkoznak a
tudományos fokozattal rendelkező oktatók számára meghirdetett ösztöndíjprogramokra, sem
a volt ösztöndíjasok programjára.
Német nyelvismeret
A pályázóknak rendszerint a jó német nyelvismeretet kell igazolniuk.
A német nyelvismeret elmélyítésére a „Deutsch-Uni Online (DUO)“ internetes nyelvtanfolyam
ajánlott. Azok az ösztöndíjasok, akik 6 hónapnál hoszszabb ideig tartó ösztöndíjat nyertek el,
és miután a DAAD ösztöndíj odaítéléséről szóló oklevelét megkapták, a DAAD 6 hónapig
átvállalja a nyelvtanfolyam díját. Ezen kívül azok az ösztöndíjasok, akik 6 hónapnál
hosszabb ideig tartó ösztöndíjat nyertek el, támogatást igényelhetnek a DAAD-nál egy saját
választású német nyelvtanfolyamon való részvételre az ösztöndíj időtartama alatt.
Különösen a természettudományi és mérnöki tudományterületeken, ha a német fogadó
intézményben angolul folyik a képzés, akkor az igazolt jó angol nyelvtudás is elfogadásra
kerül.
A „Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai oktatóknak és
kutatóknak”, az „Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak”, valamint a „Csoportos tanulmányút”
program kivételével minden esetben szükség van a német nyelvismeret igazolására, pl. az
angol nyelvű képzések esetén is, (adott esetben német vagy angol nyelvű fordítással).
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a) Ha már rendelkezik a nyelvtudását igazoló nyelvvizsga-bizonyítvánnyal
A DAAD ösztöndíjra az állami vagy államilag elismert intézmények általános
nyelvvizsga-bizonyítványai kerülnek elfogadásra (komplex szóbeli és írásbeli vizsga,
azaz „C típusú” nyelvvizsga, vagy az „A típusú” és „B típusú” nyelvvizsga együtt), vagy a
német érettségi (pl.: Thomas Mann Gymnasium Budapest). Szaknyelvi nyelvvizsgák nem
kerülnek elfogadásra. Mindig a legmagasabb fokú nyelvvizsga-bizonyítványt kérjük
benyújtani (pl.: felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány esetén nem kell a középfokú
nyelvvizsga-bizonyítványt benyújtani.) Azok a pályázók, akik német nyelven pályáznak, és
német nyelven kutatnak Németországban, csak a német nyelvvizsga-bizonyítványt
csatolják; azok a pályázók, akik angol nyelven pályáznak, és angol nyelven kutatnak
Németországban, az angol nyelvvizsga-bizonyítványt valamint a német nyelvvizsgabizonyítványt is csatolják.
A nyári egyetemi ösztöndíjra pályázók figyelemébe: csak államilag elismert német
nyelvvizsgák fogadhatók el az Európai Referenciakeret szerinti B1-C2 besorolással, illetve
a TestDaF nyelvvizsga vagy OnDaF teszt, esetleg a DAAD lektor által kiállított nyelvi
igazolás.
A nyelvtudásnak legalább az Európai Referenciakeret szerinti B1 besorolásnak kell
megfelelnie. A legaktuálisabb nyelvvizsga-bizonyítvány nem lehet egy évnél régebbi,
kivéve a következők esetén: Deutsches Sprachdiplom, német érettségi (pl. Thomas Mann
Gymnasium Budapest), TestDaF nyelvvizsga (TDN 4-es szint felett), Goethe Intézet C1es (vagy e feletti) nyelvvizsgái.

b) Ha még nem rendelkezik a nyelvtudását igazoló nyelvvizsga-bizonyítvánnyal
Azok a pályázók, akik nem rendelkeznek állami vagy államilag elismert nyelvvizsgával,
vagy nem beszélnek németül, a „DAAD-Sprachzeugnis” űrlapra van szükségük, amelyet a
felsőoktatási intézményükben oktató DAAD-lektor állít ki.
A nyelvtudás felmérésére két lehetőség van:




A DAAD - lektor a nyelvi óráiról ismeri a pályázót, így a pályázó német
nyelvtudását
egy
DAAD
űrlapon
(„DAAD-Sprachzeugnis”,
www.daad.info.hu/VA20.pdf) igazolja. Ha a felsőoktatási intézményben DAAD lektor nem oktat, akkor a „DAAD - Sprachzeugnis” űrlapot egy másik német
anyanyelvű nyelvtanár is kiállíthatja.
Ha nincsen államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványa, vagy az utóbbi időben
nem volt német anyanyelvű nyelvtanára, Debrecenben, Pécsett, Szegeden vagy
Veszprémben részt kell vennie egy a DAAD lektor által szervezett nyelvi teszten,
az ún. OnDaF teszten (www.ondaf.de). A lektorok listáját és elérhetőségeiket
megtalálja honlapunkon (www.daad.info.hu/mdaadungarn.html). Budapesten a
budapesti lektorok által szervezett számítógépes tesztekre több alkalommal,
várhatóan szeptember közepétől kerül sor. A pontos helyszíneket és
időpontokat szeptember közepén közzétesszük a www.ondaf.de oldalon, ahol
regisztráció után jelentkezhetnek a tesztre.

A „DAAD-Sprachzeugnis”, vagy OnDaF űrlap csak egy pályázatra érvényes, azaz a
következő évben az ismételt pályázás során nem használható fel újra.
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Azok a pályázók, akik egy strukturált tanulmányi képzésen (Master ill. egyéb graduális
képzés) szeretnének részt venni, kérjük, ügyeljenek arra, hogy az ösztöndíj pályázaton túl
a német felsőoktatási intézmény felvételei eljárásán is részt kell venniük, valamint
függetlenül a DAAD ösztöndíjra előírt nyelvvizsgától a továbbtanuláshoz szükséges
nyelvismeretet a német felsőoktatási intézmény előírásainak megfelelően be kell
nyújtani. Mindezeket a német felsőoktatási intézmény jelentkezési határidejéig kell
igazolni.

További fontos tudnivalók minden pályázó számára
Hiányos pályázatokat a DAAD nem fogad el, ezek a pályázatok a kiválasztás során
kizárásra kerülnek. Dokumentumok pótlólagos benyújtására a pályázati határidő
lejárta után nincs lehetőség.
A magyar hallgatók, diplomások, doktoranduszok, posztdoktorok ösztöndíjat
kizárólag csak az állami, vagy az (államilag elismert) magán német felsőoktatási
intézményekbe, valamint kutatóintézetekbe kapnak tanulmányok, kutatás vagy
továbbképzés céljából. (Csak nappali tagozatos képzésre, és nem levelező tagozatra
vagy távoktatásra.) Csak levéltárakban (pl.: könyvtárakban, múzeumokban) történő
kutatást felsőoktatási intézményhez történő kötődés nélkül a DAAD nem támogat.
Egyéb német ösztöndíjat nyújtó szervezetek vagy állami intézmények
támogatásait a DAAD ösztöndíjakkal párhuzamosan nem lehet igénybe venni.
Minden további külföldi támogatást Németországban illetve egyéb kiegészítő
keresetet a DAAD részben levonja az ösztöndíj összegéből. Melléktevékenységet
csak a DAAD külön engedélyével lehet folytatni.
A németországi tanulmányi- vagy kutatói ösztöndíjak csak akkor támogathatók, ha a
munkanyelv német vagy angol.
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A PÁLYÁZÁS MENETE
2015-től a Tempus Közalapítvány veszi át az ösztöndíjak koordinációját a Magyar
Ösztöndíjbizottságtól, így kérjük, a pályázatok postázásakor fokozottan figyeljenek a
megváltozott címre!
Minden ösztöndíjprogramra vonatkozik:
Azokban az ösztöndíjprogramokban, amelyekben rendelkezésre állnak (a DAAD és/vagy a
Tempus által kiadott) online-pályázati adatlapok a www.daad.info.hu honlapon, az
esetben a pályázatot online és postai úton is be kell nyújtani („A és B pályázati út”). Azt,
hogy a kiválasztott programhoz szükséges-e a Tempus regisztráció, illetve az online DAAD
űrlap kitöltése, megtudhatja az egyes ösztöndíjprogramok leírásánál „Részletes információk”
link alatt (lásd: www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html)
I.

Pályázati eljárás a következő programok esetében:

Nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak és diplomásoknak
(a művészek és építészek számára kiírt graduális ösztöndíjhoz lásd a II.
pontot, illetve minden további program esetén a III. pontot)
Hogyan és hol?
A pályázati út: DAAD és Tempus online adatlappal
 Online adatlapok: www.daad.info.hu/mstipendiendaadhsk.html
A pályázatot egy példányban összeállítani.
Kérjük a pályázati dokumentumokat a következő formában nyújtsa be:
A/4 formátum
1:1 nem kicsinyített fénymásolat
egyoldalas nyomtatás, fénymásolat
átlátszó tasak, iratrendező nélkül
spirálozás nélkül
viaszpecsét nélkül
nem összetűzve
ÉS
B pályázati út: Postai úton


A pályázat beadási helye:
Tempus Közalapítvány
Felsőoktatási Csoport
H-1438 Budapest 70
Pf. 508
Kérjük, a borítékra írja rá: “DAAD ösztöndíj”
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Fontos tudnivaló: A 2 kg-nál nehezebb postai küldeményeket nem helyezik a
postafiókba, és lehet, hogy ezeket a küldeményeket a posta a pályázónak
visszaküldi (esetleg csak a pályázati határidő után!). Ezért kérjük, amennyiben a
pályázati anyagok összsúlya meghaladja a 2 kg-t, küldje el több
részküldeményben (minden borítékon világosan kijelölve a tartalmát, pl.: „1-s
számú a 3-ból”, vagy „1/3, 2/3, 3/3“).
A Tempus Közalapítványnak nem áll módjában a pályázatok beérkezéséről
tájékoztatást adni. Javasolt ezért a küldeményt tértivevénnyel, ajánlva feladni.
Kapcsolattartó :
Csáfordi Orsolya
Tel.: +36 1/237-1300 / 235-ös mellék
E-Mail: orsolya.csafordi@tpf.hu
Honlap: www.scholarship.hu

Meddig?
Minden év november 15-ig (A postai bélyegző számít)
Hangsúlyozottan javasoljuk, hogy pályázatukat már szeptember és október során
készítsék elő, és október végéig adják be! Tapasztalataink szerint a formai hiba miatt
elutasított pályázatok jelentős részét csak november 15-én adták le. Kérjük,
gondoljon rá, hogy bizonyos pályázati dokumentumok beszerzése időigényes lehet
(pl. nyelvvizsga-bizonyítvány, ajánlólevél, esetleg a fogadó intézmény igazolásai,
stb.)
A pályázati anyag, beleértve minden csatolmányt, mintát, stb. a DAAD
ellenszolgáltatás nélkül a DAAD tulajdonába kerül. Pályázatokat nem küldünk vissza.
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II.

Pályázati eljárás a következő program esetében:

Graduális ösztöndíj művészek és építészek számára
Ideértve minden programváltozatot:
 az előadóművészeti szakterület
 a zeneművészeti szakterület
 a képzőművészeti, design/vizuális kommunikáció és filmművészeti szakterület
 az építészeti szakterület
Hogyan és hol?
A pályázati út: Online pályázat a DAAD portálon
 Az online portál a DAAD ösztöndíjkereső programján keresztül található meg a
www.funding-guide.de címen. Itt a megfelelő programot kiválasztva megtalálja a
további teendőket és utasításokat.
A pályázati folyamat megkezdéséhez regisztrálni kell az oldalon. Ezáltal a pályázat
menet közben is menthető és szakaszonként is kitölthető. A portálon egyrészt ki kell
tölteni egy pályázati űrlapot, másrészt minden szükséges dokumentumot fel kell
tölteni beszkennelve, PDF formátumban.
Végül a pályázatot online kell benyújtani. Ezután a pályázat nem módosítható! A
rendszer a feltöltött dokumentumokból automatikusan egy pályázati összefoglalót
generál PDF formátumban, amelyet ki kell nyomtatni, és postai úton kell benyújtani a
Tempus Közalapítványhoz (lásd B pályázati út).
ÉS
B pályázati út: Postai úton
A kinyomtatott pályázati összefoglalót és a lezárt borítékban lévő ajánlóleveleket egy
példányban, a munkadarabbal együtt postai úton juttassa el a DAAD bonni
központjába.
A dokumentumok mellett ebben a kategóriában munkadarabot is be kell nyújtani.
Ennek pontos leírását megtalálja a megfelelő szakterületre vonatkozó pályázati
kiírásnál a DAAD-Portálon, valamint a www.daad.de/extrainfo oldalon.


A pályázat beadási helye:
DAAD
Referat 324
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Németország

Meddig?
Minden év október 31., az összes szakterület számára
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Pályázati eljárás a következő program esetében:
Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára
Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak
Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai
oktatóknak és kutatóknak
Ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet és építészet szakterületéről
Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak
Hogyan és hol?
A pályázati út: Online pályázat a DAAD portálon
 Az online portál a DAAD ösztöndíjkereső programján keresztül található meg a
www.funding-guide.de címen. Itt a megfelelő programot kiválasztva megtalálja a
további teendőket és utasításokat.
A pályázati folyamat megkezdéséhez regisztrálni kell az oldalon. Ezáltal a pályázat
menet közben is menthető és szakaszonként is kitölthető. A portálon egyrészt ki kell
tölteni egy pályázati űrlapot, másrészt minden szükséges dokumentumot fel kell
tölteni beszkennelve, PDF formátumban.
Végül a pályázatot online kell benyújtani. Ezután a pályázat nem módosítható! A
rendszer a feltöltött dokumentumokból automatikusan egy pályázati összefoglalót
generál PDF formátumban, amelyet ki kell nyomtatni, és postai úton kell benyújtani a
Tempus Közalapítványhoz (lásd B pályázati út).
ÉS
B pályázati út: Postai úton
A kinyomtatott pályázati összefoglalót (adott esetben) a lezárt borítékban lévő
ajánlólevelekkel együtt, egy példányban (kivéve: Graduális tanulmányi ösztöndíj és
kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak: 2 példányban) postai úton
juttassa el a Tempus Közalapítványhoz.


A pályázat beadási helye:
Tempus Közalapítvány
Felsőoktatási Csoport
H-1438 Budapest 70
Pf. 508
Kérjük, a borítékra írja rá: “DAAD ösztöndíj”
Fontos tudnivaló: A 2 kg-nál nehezebb postai küldeményeket nem helyezik a
postafiókba, és lehet, hogy ezeket a küldeményeket a posta a pályázónak
visszaküldi (esetleg csak a pályázati határidő után!). Ezért kérjük, amennyiben a
pályázati anyagok összsúlya meghaladja a 2 kg-t, küldje el több
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részküldeményben (minden borítékon világosan kijelölve a tartalmát, pl.: „1-s
számú a 3-ból”, vagy „1/3, 2/3, 3/3“).
A Tempus Közalapítványnak nem áll módjában a pályázatok beérkezéséről
tájékoztatást adni. Javasolt ezért a küldeményt tértivevénnyel, ajánlva feladni.
A pályázat kizárólag abban az esetben érvényes, ha online és írásban is
hiánytalanul és időben beérkezett.
Meddig?
Minden év november 15-ig (A postai bélyegző számít)

Minden programra érvényes:
Hangsúlyozottan javasoljuk, hogy pályázatukat már szeptember és október során
készítsék elő, és október végéig adják be! Tapasztalataink szerint a formai hiba miatt
elutasított pályázatok jelentős részét csak november 15-én adták le. Kérjük,
gondoljon rá, hogy bizonyos pályázati dokumentumok beszerzése időigényes lehet
(pl. nyelvvizsga-bizonyítvány, ajánlólevél, esetleg a fogadó intézmény igazolásai,
stb.), valamint arra, hogy a online pályázás esetén a dokumentumok feltöltése
hosszabb időt vehet igénybe.

A PÁLYÁZATOK ÁLTALÁNOS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Ajánlólevelet tartalmazó pályázatok esetén: a lezárt borítékot végezetül minden sorozatba
helyezze be. Kérjük, a pályázati sorozatokat helyezze egymásra a pályázati borítékban,
illetve a 2 kg-ot meghaladó küldemény esetén több borítékban küldje el.
Kérjük a pályázati dokumentumokat a következő formában nyújtsa be:
 A/4 formátum
 1:1 nem kicsinyített fénymásolat
 egyoldalas nyomtatás, fénymásolat
 átlátszó tasak, iratrendező nélkül
 spirálozás nélkül
 viaszpecsét nélkül
 nem összetűzve
A pályázati anyagok, beleértve minden mellékletet, mintát stb., térítés nélkül a DAAD
tulajdonába mennek át. Pályázati anyagot nem küldünk vissza.

Űrlapok
Amennyiben az egyes ösztöndíjprogramokra rendelkezésre állnak (a DAAD és/vagy a
Tempus által kiadott) online-pályázati adatlapok a www.daad.info.hu honlapon, ebben az
esetben az online-pályázati adatlap használata kötelező.
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Ezek és minden további formanyomtatványok, valamint a kötelezően benyújtandó
dokumentumok körét a teljes körűen és kötelező érvényűen felsoroló „Ellenőrző lap” a
következő honlapon található meg: www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html
Saját megfogalmazású vagy a fogadó intézet illetve a magyarországi felsőoktatási
intézmény által készített anyagok


Folyamatos, megszakítások nélküli, táblázatos önéletrajz (amerikai típusú önéletrajz, CV)
Az önéletrajznak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
Név, születési hely és idő, családi állapot, cím (telefonszámmal és e-mail címmel), adatok a
középiskolai és felsőoktatási képzettségről, (szakirányok, adott esetben a diploma eredménye), egyéb tanulmányi és szakmai tapasztalatok, gyakorlatok, adott esetben
tanulmányon kívüli tevékenységek, külföldi tartózkodások, különös tekintettel a korábbi
németországi tanulmányi és kutatói tevékenységre.



Munkaterv
 Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára:
A pályázó által megfogalmazott munkatervnek a tanulmányi munkaterv szakmai
leírása mellett (amelynek része a tanulmányi program részletes leírása) az ösztöndíj
megpályázásához vezető szakmai és személyes motivációs tényezőket is
tartalmaznia kell.
Ennek a munkatervnek az a célja, hogy a bíráló bizottságot a tervének minőségével,
hasznosságával, fontosságával és a tanulmányi valamint szakmai előmenetelének,
sikerének a kilátásával meggyőzze. A munkatervből ki kell derülnie annak is, hogy
miért feltétlenül szükséges a kiválasztott német felsőoktatási intézményben való
tartózkodás az Ön számára. Az interneten megtalálható kurzusleírások kinyomtatása
a pályázás indoklásaként önmagukban nem elegendőek!
 Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak:
a) Egyéni kutatási projektek esetén
Azon pályázóknak, akik egyéni kutatási illetve doktori tervvel pályáznak (nem
strukturált képzési illetve doktori program keretében), a pályázó által
megfogalmazott és a német témavezetővel egyeztetett kutatási tervet (Proposal)
kell benyújtaniuk. A professzor egyetértését a kutatási terv aláírásával bizonyítja,
vagy kitér rá a fogadólevelében.
A kutatási tervnek a következő kérdésekre kell kiterjednie:
 Hol tart jelenleg a kutatás?
 Mik a saját célok, melyek a legfontosabb kérdések?
 Milyen előkészülési munkákat végzett már a pályázó?
 Milyen további előkészülési munkákat tervez még az ösztöndíj elkezdéséig?
 Milyen egyes munkalépéseket tervez a németországi tartózkodás ideje alatt,
és mindegyiket milyen időtartamban, az ösztöndíj melyik szakaszában
(időterv)? (Németországi doktorálás esetén az ösztöndíj teljes, akár 3 éves
időszakára vonatkoztatva)
 Magyarországi PhD hallgatóknak ezen felül: milyen munkafázisokat tervez az
ösztöndíj után, a doktori tanulmányok végéig?
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Milyen tudományos módszerek kerülnek alkalmazásra?
Milyen eredményt/ milyen haladást vár el a munkájában az ösztöndíj
időtartamának a végéig?

Azoknál pályázóknál, akik Magyarországon doktori képzésen vesznek részt,
vagy akik a teljes doktori képzést Németországban szeretnék elvégezni, a
fentieken kívül a disszertáció téziseit is tartalmaznia kell (előzetes tagolás,
irodalomjegyzék, stb.).
b) Strukturált kutatói programok (doktori iskola vagy ún. „Graduiertenkolleg”) esetén:
Azon pályázóknak, akik egy strukturált doktori képzésben szeretnének részt venni
Németországban, a munkatervnek tartalmaznia kell a választott doktori iskola
indoklását, a szakmai és személyes motivációt, valamint a program elhelyezését
a jelölt szakmai pályáján.
A munkaterv mellett s pályázóknak be kell nyújtaniuk a választott program
felépítéséről, tartalmáról szóló információkat (pl. az internetről kinyomtatva).
 Nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak és diplomásoknak:
A „Nyári egyetemi ösztöndíj” megpályázásához úgynevezett „Motivációs levelet” kell
megfogalmazni. Ennek elsősorban a tanfolyamválasztás motivációját, indoklását kell
tartalmaznia. A motivációs levélből ki kell derülnie, hogy a tanfolyamon való részvétel
a későbbi tanulmányi és szakmai előmenetel szempontjából milyen jelentőséggel bír.
A motivációs levél legalább egy és maximum három oldal hosszú lehet, amelyet a
keltezés helyével, idejével, és aláírással ellátva kell benyújtani.


Egy németországi habilitált egyetemi vagy főiskolai oktató fogadólevele
Egyéni kutatási projektek esetében a fogadó intézmény egy habilitált egyetemi vagy
főiskolai oktatójának személyes tudományos támogatást kell nyújtania a pályázónak, és azt
igazolnia is kell. A fogadóintézet igazolása arról, hogy egy munkacsoport tagja lehet a
pályázó, nem elegendő. A fogadólevélnek vagy meghívónak lehetőség szerint minél
meggyőzőbbnek kell lennie. Ideális esetben a fogadó intézet kifejezetten állást foglal a
pályázó projektjére vonatkozóan és a szükséges munkakörülmények biztosítását is igazolja
(dolgozószoba, labor, számítógép). Amennyiben a németországi doktori cím megszerzésére
irányul a projekt, akkor a német témavezetőnek kell ezt a fogadólevelet kiállítania. A
fogadólevelet a fogadó professzornak pecséttel és saját kezű aláírással kell ellátnia.
Legjobb, ha a fogadólevél eredetiben kerül benyújtásra, de faxon vagy szkennelve, végső
esetben pedig e-mailben is elfogadható.
A strukturált kutatói programok résztvevőinek nem egyéni fogadólevelet kell benyújtaniuk,
hanem a fogadó intézmény igazolását arról, hogy az adott szak formai követelményeinek
megfelelnek.



A magyar egyetemi vagy főiskolai oktató ajánlólevele
Mindenkinek, aki a művészeti és építészeti, vagy a minden szak számára kiírt graduális
ösztöndíjakra, kutatói ösztöndíjra vagy nyári egyetemi programra pályázik, legalább egy
ajánlólevelet kell benyújtania egy legalább doktori fokozattal rendelkező egyetemi vagy
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főiskolai oktatótól (a Németországban doktorálni készülőknek: kettőt). Az ajánlólevél kiállítója
nem lehet egyidejűleg a pályázó németországi mentora. Az ajánlólevél a DAAD Portálról
letölthető. Németül, angolul vagy franciául lehet kitölteni. Az ajánlólevelet vagy közvetlenül a
számítógépes Word-fájlban begépelve majd kinyomtatva lehet benyújtani vagy a
kinyomtatott változatot olvasható kézírással lehet kitölteni. Az űrlapot alá kell írni és le kell
pecsételni. A pályázónak a szükséges példányszámban kell kérnie az ajánlólevelet (az
ösztöndíjprogramtól függően 2 vagy 3 példányban) külön-külön lezárt borítékokban,
amelyeket aztán csatolni kell a pályázat egyes példányaihoz.


Végzettségek igazolása (bizonyítványok)
A graduális tanulmányi ösztöndíjra (művészek és építészek számára, illetve a bármely
tudományterületről pályázóknak is), a kutatói ösztöndíjra illetve a nyári egyetemi kurzusokra
pályázóknak az összes eddigi képzésük eredményét (érettségi, Bachelor-, adott esetben
Master- és doktori képzés) dokumentálniuk kell. Ez vonatkozik olyan képzési szakaszokra is,
amelyeket a Németországban tanulni kívánt szaktól eltérő szakon végeztek, és azokra is,
amelyek félbeszakadtak. A leckekönyv(ek) fénymásolatainak teljeskörűnek kell lenniük.
Ehhez első körben elegendő a bizonyítványok és leckekönyvek egyszerű (nem hitelesített)
fénymásolata, illetve a pályázó által elkészített német vagy angol nyelvű fordításuk. Adatbázisból történő nyomtatás (pl. Neptun-ból) csak akkor kerül elfogadásra, ha az összes
érdemjegyet tartalmazza („elégtelen”-t is). Az adatbázisból történt nyomtatást a helyesség és
teljesség megerősítéséül a tanulmányi hivatalnak minden egyes oldalon le kell pecsételnie.
Csak olyan kinyomtatások kerülnek elfogadásra, amelyek egyértelműen az adott
egyetem/főiskola hivatalos adatbázisából származnak, és amelyeken a pályázó neve és
hallgatói kódszáma is szerepel. Az „Europass” kinyomtatása sem magyar nyelven, sem
fordításként nem kerül elfogadásra és a pályázat formai elutasításához vezet!
Kizárólag a sikeres pályázóknak kell a bizonyítványok és leckekönyvek másolatait
valamint a fordításokat hitelesített változatban elküldeniük a DAAD bonni központjába
minden további felkérés nélkül, miután megkapták az ösztöndíj odaítéléséről szóló oklevelet.
Az illetékes bonni kapcsolattartó megnevezése az ösztöndíj odaítéléséről szóló oklevél
kísérő levélében található.
Mivel a pályázatokat esetlegesen olyan szakértő bírálja el, aki a magyar érdemjegyek
rendszerét nem ismeri, a bizonyítványok másolata elé kérjük egy magyarázó dokumentum
beillesztését (pl. „„jeles = sehr gut“, „jó = gut“, stb.).
A pályázatok elbírálása
DAAD ösztöndíjakra benyújtott pályázatok értékelése illetve kiválasztása Magyarországon
általában egy német-magyar vegyes bíráló bizottság felállításával történik, amely kizárólag
német és magyar egyetemek, főiskolák oktatóiból áll, akiket a DAAD illetve a Tempus
Közalapítvány kér fel erre a feladatra.
A következő ösztöndíj programok esetén általában azon pályázók szakmai bíráló bizottság
előtti személyes meghallgatására kerül sor, akik az előválasztáson túljutottak és bizonyos
pontszámot elértek:
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Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak (6 hónapnál hosszabb
kutatói időtartamra)
Graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára

Általában február végéig tartják Budapesten a kiválasztási procedúrát. A személyes
meghallgatáson történő részvétel kötelező. Azok a pályázók, akik az előválasztáson
sikeresen túljutottak, e-mailben időben meghívót kapnak a személyes meghallgatás pontos
időpontjáról. A meghallgatás német vagy (amennyiben a pályázó nem, vagy csak alacsony
szinten beszél németül, és a tanulmányai/kutatása angol nyelven zajlik majd) angol nyelven
zajlik.
A német-magyar vegyes bíráló bizottság a németországi és magyarországi általános és
szakmai körülményeket is figyelembe veszi és többek között a következő kritériumok alapján
bírál:








projekt megvalósíthatósága és elfogadhatósága
fogadónyilatkozat
németországi tartózkodásra való felkészülés előrehaladottsága tanulmányokba és a
szakmai karrierbe történő illeszkedése
eddigi felsőoktatási tanulmányi eredmények
a magyar egyetemi vagy főiskolai oktató által adott ajánlás
nyelvismeretek
általános személyiségi vonások, amelyek a külföldi tartózkodáshoz fontos
jelentőséggel bírnak.
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